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ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.657)
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011 roku w sprawie
określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku
meldunkowego ( t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 836)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827 )
WYMAGANE DOKUMENTY:


wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie pobytu stałego” (druk dostępny w ewidencji ludności – U.M.,
parter, pok. nr 06) wraz z potwierdzeniem faktu pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot
dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie własnoręcznego, czytelnego podpisu na formularzu zgłoszenia
pobytu stałego – oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej

Do „Zgłoszenia” należy dołączyć:


do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu (np. umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, umowa najmu)
 do wglądu dowód osobisty lub paszport
 dowód osobisty właściciela (współwłaścicieli) lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu
OPŁATY: Czynność zameldowania jest wolna od opłat.
Opłaty nie pobiera się również za wydanie zaświadczenia.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie – w chwili przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.
Organ gminy wydaje osobie z urzędu „Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany
miejsca zameldowania.

Organ gminy rozstrzyga o zameldowaniu w drodze decyzji:



w przypadku, gdy dane zgłoszone do zameldowania budzą wątpliwości (w szczególności w przypadku
braku potwierdzenia na formularzu, przez osobę dysponująca tytułem prawnym do lokalu faktu przebywania
osoby w lokalu);
w przypadku wątpliwości co do stałego lub czasowego charakteru pobytu osoby pod deklarowanym
adresem.

REFERAT ODPOWIEDZIALNY ZA ZAŁATWIENIE SPRAWY:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. M. Kopernika Nr 1
17-100 Bielsk Podlaski
parter, pokój nr 08
tel. 085 73 18 124 e-mail: um@bielsk-podlaski.pl
„Zgłoszenie pobytu stałego” wraz z załącznikami należy złożyć w Ewidencji Ludności
Kiedy:
Od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj:
- w poniedziałki od 800 do 1600
- natomiast wtorek-piątek od 730do 1530
TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
Wnioskodawca może złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o wydanie decyzji o zameldowaniu
Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi: 10 złotych
UWAGI:
1. Osoba która przebywa w określonej miejscowości pod tym samym adresem, jest obowiązana zameldować
się na pobyt stały ( lub czasowy) najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia
2. Osoba zgłaszająca pobyt stały obowiązana jest uzyskać potwierdzenie faktu pobytu dokonane przez
właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
3. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania – czynności zgłoszenia danych może dokonać członek
rodziny, opiekun ustawowy lub faktyczny albo pełnomocnik
4. Zameldowania osoby niepełnoletniej na pobyt stały dokonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba
sprawująca faktyczną opiekę nad osobą niepełnoletnią w miejscu ich wspólnego pobytu
5. Osoba posiadająca zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w innej gminie - możne dokonać
zameldowania w Bielsku Podlaskim na pobyt stały lub czasowy, z jednoczesnym dokonaniem
wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego posiadanego w innej gminie
6. Osoba meldująca się otrzymuje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
Zgłoszenie do pobrania: druk dostępny w ewidencji ludności – Urząd Miasta Bielsk Podlaski, ul. M. Kopernika
Nr 1, parter, pokój nr 06

Opracowała: Małgorzata Kolandryk-Sadowska
Sprawdziła: Iwona Wojtkowska
Zatwierdziła: Walentyna Jurczuk

